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Binnenkort begint de Meivakantie voor de leerlingen. Voor Opleiding Binn’stad betekent dit: einde
toelating Pre-Entree. Dit heeft te maken met de korte periode tot de zomervakantie: te kort om
onze doelgroep nog de vereiste vaardigheden mee te geven om toegelaten te worden tot het MBO.
Op dit moment zit, voor het eerst, de Pre-Entree klas ook vol dus tenzij er een jongere uit valt, laten
wij geen jongeren meer toe.
De Educatie klas, Sollicitatieclub en het Bijbanen Project hebben nog ruimte: meld gerust nieuwe
jongeren aan!
Even voorstellen…Marleen (Pre-Entree)
Marleen (16) is naar Opleiding Binn’stad gekomen, zodat ze na de zomer met de BBL opleiding Gastvrouw kan beginnen. Ze heeft al veel werkervaring opgedaan in een pizzeria in
Hoogezand en loopt momenteel stage bij Inspiratiecafé OSO in Groningen. Marleen is een
echte doener en kan goed omgaan met stress. Ze is iemand die niet graag stil zit en dit
blijkt ook uit haar hobby’s. Ze heeft niet alleen jarenlang fanatiek gevolleybald, ze mag
ook nog eens graag paardrijden en dit het liefst op haar eigen paard. Marleen vindt het
erg leuk om met mensen te werken en ze ziet Opleiding Binn’stad als een kans om nog
meer ervaring op te doen als Gastvrouw.
Op stagebezoek bij: Daniël (Pre-Entree)
Daniël is 17 jaar en heeft zich ingeschreven bij het Alfa College om na de zomer te starten
met Bouwkunde. Begin april is Daniël begonnen met zijn stage bij Domino’s in de Poelestraat. Hij heeft het naar eigen zeggen goed naar zijn zin op stage. Volgens zijn stagebegeleider toont hij veel initiatief en pakt hij deze uitdaging met beide handen aan. Daniël kan
goed met zijn collega’s opschieten en kan zich daar op sociaal en commercieel gebied prima
ontwikkelen. Gelukkig voor Daniël werkt het personeel bij Domino’s in zwarte kleding: zijn
favoriete kleur!

Even voorstellen….Frency (Educatie klas)
Halverwege maart is Frency begonnen bij Opleiding Binn'stad in de Educatie klas. Ze is bij
ons terecht gekomen via Handmade Hopes, een initiatief van Elker. Dit is een woonwinkel
& conceptstore waar jongeren een werkplek hebben en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Frency wil graag een MBO opleiding gaan volgen, het liefst op het gebied van
Fashion. Omdat zij al een paar jaar niet naar school is geweest, kan ze bij Binn'stad haar
niveau ophalen om straks de stap naar het MBO te zetten. Het bevalt Frency goed bij KokoToko. Frency is een vriendelijke dame, die haar afspraken nakomt en erg gemotiveerd is. Ze
heeft het erg naar haar zin bij KokoToko!

Wist u dat…
… we nog een BBL stage/werkplek voor Houtbewerking zoeken voor een jongere bij de Sollicitatieclub
… alle tips hierover, maar ook over andere BBL stage/werkplekken welkom zijn!
… wij ook graag uw mening over onze trajecten horen!
… wij maandag 15 april j.l. onderdeel waren van het HAVO Carrousel en jongeren enthousiast gemaakt hebben
voor een welzijn beroep
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Op stagebezoek bij…Bram (Educatie klas)
Bram is op 27 maart begonnen met zijn stage bij KFC. Bram is 18
jaar en komt uit Winsum. Hij is een leerling van onze educatieklas. Bram krijgt taal- en rekenonderwijs en wil in september
graag starten met de opleiding Servicemedewerker Breed. Hij
vindt het belangrijk om een diploma te halen, om later te kunnen werken. Stage is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van onze leerlingen. Bram heeft het erg naar zijn zin bij KFC.
Hij wordt er goed begeleid, en heeft leuke collega's. Er wordt
hard gewerkt, maar er is ook zeker tijd voor een lolletje af en
toe.
Sollicitatieclub
Elke woensdagmiddag organiseren wij de Sollicitatieclub van 13.30-16.00 uur. Hier begeleiden
en coachen we jongeren op zoek naar een baan of BBL werkplek. Het maken van een cv, online
solliciteren, het oefenen van een sollicitatiegesprek of een kringgesprek zijn onder andere onderdelen van deze begeleiding. In het kringgesprek geven de jongeren aan waar ze naar op
zoek zijn en op welke problemen ze stuiten. Het delen van ervaringen, maar ook het meedenken van de anderen helpt de jongeren verder in hun zoektocht. Via onze site kunnen jongeren
hiervoor aangemeld worden: www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/sollicitatieclub/

Bijbanen Project: Hishaam en Salem
Hishaam is nu drie weken aan de slag bij het Bijbanen Project. Hij is recent gestopt
met zijn studie en start na de zomer met de opleiding Medewerker Financiële Administratie. In de vrije uren die hij nu heeft, wil hij graag aan het werk. Na het maken van
een cv heeft hij gesolliciteerd bij Taco Mundo, een Mexicaans restaurant . Inmiddels
heeft hij daar al een gesprek gehad en is direct aangenomen. Op de
scooter brengt hij nu bestelde maaltijden rond in Groningen. Wij
wensen hem heel veel succes met zijn nieuwe bijbaan!
In de Nieuwsbrief van Maart hebben we Salem uitgebreid aan jullie
voorgesteld en verteld over haar leuke bijbaan bij de Drie Gezusters. Hier nog een mooie foto van deze vrolijke meid aan het werk.
Even voorstellen: onze nieuwe jongerencoach Educatieklas
“ Mijn naam is Anna Braams, ik ben 45 jaar en ik heb er enorm naar uitgekeken om per 11
maart aan de slag te gaan als Jongerencoach. Ik ben jaren met veel plezier en enthousiasme werkzaam geweest als HRM- en opleidingsadviseur, totdat ik in de WIA terechtkwam
na een auto-ongeval. De afgelopen jaren hebben daardoor vooral in het teken gestaan van
revalidatie en herstel. Ook heb ik in deze periode nagedacht over waar ik het meeste energie en plezier uit zou kunnen halen in een volgende baan. Ik heb het altijd fijn gevonden
om mensen te begeleiden en te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Ik ben erg
dankbaar dat Opleiding Binn'stad mij de kans en het vertrouwen geeft op deze manier
weer terug te keren op de arbeidsmarkt”.

